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Sammanfattning 
Flodpärlmusslan, Margaritifera margaritifera är fridlyst och upptagen som sårbar i den 
svenska rödlistan. Detta betyder att arten löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom 
en nära framtid. Flodpärlmusslan har försvunnit från omkring hälften av de vattendrag där den 
fanns under början och mitten av 1900-talet. Flodpärlmusslan har fortsatt gå tillbaka och på 
många lokaler har föryngringen helt avstannat. Mänsklig påverkan har bl.a. orsakat igensätt-
ning av bottnarna, vilket gör att vattengenomströmningen i botten blir för dålig och musslan 
dör av syrebrist. En annan kritisk faktor är halten av organiskt material. 
 
Syftet med denna studie är att använda och utveckla befintlig metodik för provtagning av bot-
tensediment i de vattendrag där det finns flodpärlmussla, samt att karaktärisera bottensubstrat 
i strömmande vatten. Metoden som används och vidareutvecklas i denna studie är ursprungli-
gen framtagen av J. Geist, Technische Universität München. Syftet med studien är också att 
se om det går att koppla förekomst av unga musslor till bottensubstratets karaktär och sam-
mansättning, med avseende på organisk halt och partikelstorlek. 
 
En sedimenthämtare (Mulvhämtaren), speciellt anpassad för att ta sedimentprov i vattendrag 
tillverkades. Bottenprov togs på 18 lokaler fördelat på 4 sydsvenska åar: Vramsån, Klings-
torpsbäcken, Brönnestadsån och Bräkneån. På varje lokal togs 3-8 sedimentproppar som lades 
i ett sammelprov för analys. På labbet siktades proverna med hjälp av skakmaskin i fraktio-
nerna 16, 8, 4, 2 och 1 mm. Efter siktning bestämdes organisk halt på kornfraktionen <1 mm. 
 
Av de 18 undersökta lokalerna var det fem där halten av finsediment (kornfraktionen <1 mm) 
var lägre än 25 %. På en av dessa fem lokaler bedöms föryngringen fungerat på senare tid. På 
denna lokal var halten av finsediment 18 % och den organiska halten var 22 g/kg. På de övri-
ga 13 lokalerna var halten av finsediment över eller mycket över 25 % och den organiska hal-
ten var ca 13 g/kg.  
 
De resultat som framkommit i denna studie visar att metoden som använts och vidareutveck-
lats kan vara ett verktyg för att kontrollera ett av problemen med flodpärmusslans föryngring. 
Det för studien nytillverkade provtagningsinstrumentet, Mulvhämtaren, fungerade bättre än 
tidigare använt instrument och kan vara ett lämpligt instrument att använda i framtida studier 
vid provtagning av bottensediment.  
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BOTTENSEDIMENTETS BETYDELSE FÖR FLODPÄRLMUSSLANS FÖRYNGRING 
– EN METODUTVECKLING  

1. Inledning 
Flodpärlmusslan, (Margaritifera margaritifera L, 1758) tillhör de s.k. stormusslorna. Den le-
ver i kalk- och näringsfattiga, klara rinnande vatten med bottnar av sand, grus och sten [1, 2, 3]. 
Här sitter den till hälften nedgrävd i gruset med bakändan uppåt och sifonerna öppna mot det 
strömmande vattnet [3].  
 
I Sverige är flodpärlmusslan fridlyst sedan 1994. Den är upptagen i hotkategori VU (Vulne-
rable) d.v.s. som sårbar i den svenska rödlistan, vilket betyder att arten löper stor risk att dö ut 
i vilt tillstånd i ett medellångt tidsperspektiv [4]. I Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) 
”red list” betecknas den som sårbar [1]. Arten omfattas av EU’s habitatdirektiv bilaga 2 vilket 
innebär att arten ska skyddas i reservatsnätverket NATURA 2000 [2]. 
 
Flodpärlmusslan har försvunnit från omkring hälften av de vattendrag där den fanns under 
början och mitten av 1900-talet [1, 2, 3]. Men även tidigare har flodpärlmusslan utrotats på flera 
platser. Det förr så omfattande pärlfisket har troligtvis varit en bidragande orsak till detta [3]. 
Redan när Linné år 1732 besökte Pärlälven hade bestånden minskat så pass att fisket knappt 
lönade sig [5].  
 
Att flodpärlmusslan fortsatt gå tillbaka och att föryngringen helt avstannat på många lokaler, 
har många orsaker: föroreningar, försurning, förändringar i vattendragens karaktär samt för-
svinnande värdfiskarter, är några viktiga orsaker. På det bristfälligt utforskade interstitiella 
stadiet tros igenslamning av bottnarna ha en negativ inverkan och kan därför vara en ”flask-
hals” i fortplantningen [3].  

1.1. Syfte  
Syftet med denna studie är att använda och utveckla befintlig metodik för provtagning av bot-
tensediment i de vattendrag där det finns flodpärlmussla, samt att karaktärisera bottensubstrat 
i strömmande vatten. Metoden som används är framtagen av, Jürgen Geist, Technische Uni-
versität München [7]. Analysen av bottensubstratet är en förenkling av hans metod. 
 
Syftet med studien är också att se om det går att koppla förekomst av unga musslor till botten-
substratets karaktär och sammansättning, med avseende på organisk halt och partikelstorlek. 
Med unga musslor menas i detta fall musslor <50 mm, som är en indikation på att föryngring-
en fungerat under senare år [1]. 

1.2. Teori 
Teorin är att om kornfraktionen <1 mm, fortsättningsvis kallat finsediment, överstiger 25 % 
blir genomströmningen i grusbottnarna så dålig att musslorna kvävs eller svälter ihjäl. Om de 
små musslorna för att klara livhanken försöker krypa upp så riskerar de att spolas bort 
och/eller äts upp av ex. kräftor framför allt signalkräftan [6].  
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2. Bakgrund 

2.1. Projekt - utarbeta en metod 
Detta examensarbete har sin upprinnelse i att Länsstyrelsen i Skåne län år 2002 skickade ett 
”Förslag till utvecklings- utvärderingsprojekt inom regional miljöövervakning” till Natur-
vårdsverket (se Bilaga 1). Länsstyrelsen i Skåne län sökte då pengar för ett projekt med arbets-
namnet #Test av metodik för undersökning av ”Lämpliga föryngringsbottnar för stormusslor i 
vattendrag”#. De fick dock avslag på sin ansökan. Kontakt togs då med Ekologgruppen i 
Landskrona för ett ev. samarbete om det tänkta projektet.  
 
Efter diskussion mellan Länsstyrelsen och Ekologgruppen beslöts att en provtagnings- och 
analysmetod för flodpärlmusselbottnars geologiska samt fysiska förutsättningar för musselre-
produktion skulle utarbetas (se Bilaga 2). Detta arbete skulle göras inom Projekt Vramsån i 
Kristianstads vattenrike i samarbete med Miljöövervakningen på Länsstyrelsen i Skåne.  
 
Metoden som är tänkt att utarbetas skall möjliggöra en enkel och billig provtagning som kan 
fungera som en del av ett underlag för att utreda orsaken till flodpärlmusslans uteblivna för-
yngring som uppmärksammats i många vattendrag. Efter att metoden har utvecklats bör den 
även kunna användas för att påvisa/mäta en generell påverkansgrad avseende partik-
lar/igenslamning av grusbottnar, och förhoppningen är att det i slutändan skall leda till en 
standardiserad provtagningsmetod.  
 
I vattendrag där flodpärlmusslan har problem med föryngringen har fiskförekomst och infek-
tionsgrad av glochidielarver undersökts samt DNA-studier genomförts för att konstatera att 
det är flodpärlmusselglochidier. Resultatet av dessa studier har visat att problemet troligtvis 
inte ligger i dessa steg i reproduktionen. Arbetet har därför inriktats på det interstitiella stadiet 
eftersom det tycks vara detta steg som fallerar [3].  
 
Detta examensarbete går ut på att i samarbete med Ekologgruppen i Landskrona utarbeta me-
toden.  
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2.2. Stormusslor 
Det finns i Sverige totalt 32 arter av sötvattenlevande musslor, 24 av dessa är mycket små, 
bara 2-12 mm långa. De övriga 8 arterna kallas med ett gemensamt namn för ”stormuss-
lor” [3].  
 
Till stormusslorna räknas: 
Fam. Margaritiferidae 

 Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) 
Fam. Unionidae 

 Allmän målarmussla (Unio pictorum) 
 Spetsig målarmussla (Unio tumidus) 
 Tjockskalig målarmussla (Unio crassus) 
 Vanlig dammussla (Anodonta anatina) 
 Stor dammussla (Anodonta cygnea) 
 Flat dammussla (Pseudanodonta complanata) 

Fam. Dreissenidae
 Vandrarmussla ”zebramussla” (Dreissena polymorpha) 

 
Samtliga stormusslor kan påträffas i rinnande vatten men några av dem lever huvudsakligen i 
sjöar och dammar. Alla stormusslor är filtrerare och med ett undantag, vandrarmusslan, D. 
Polymorpha bottenlevande. Vandrarmusslan skiljer sig från de övriga stormusslorna på flera 
punkter och anledningen är att den inte är inhemsk, utan har med sjöfarten spritt sig vida om-
kring. Den lever ursprungligen i floder i svarta havsområdet [3]. 
 
Stormusslornas skal har två halvor och hålls samman på ena långsidan av ett starkt men elas-
tiskt ligament av hornämne. Med muskler som sitter fästa på insidans fram- och bakända kan 
musslan öppna och stänga skalet. Framändan är den något tjockare, trubbiga änden och bak-
ändan den avsmalnande spetsigare. De bottenlevande musslorna sitter till hälften nedgrävda 
med framändan nedåt [3]. 

2.2.1. Miljöhistoria i stormusslans skal 
Åldern på de olika arterna av stormusslor varierar. De tjockskaliga flodformerna blir ofta äld-
re än de tunnskaliga sjöformerna. Flodpärlmusslan kan bli 80-200 år och en tjockskalig må-
larmussla 50-80 år [3]. Det sker även hos de vuxna musslorna en årligen tillväxt, mest på 
sommaren. På så sätt bildas i skalen omväxlande ljusa och mörka skikt, något som kan liknas 
vid trädens årsringar. Dessa ”årsringar” framträder och kan räknas om ett snitt sågas rakt över 
skalet, från umbo (det område på musslans skal där tillväxten startade) till andra långsidan. 
Skalet kan även användas som miljöhistoriskt arkiv eftersom skalets kvalitet påverkas av vat-
tenkvalitén, och en rad olika ämnen lagras in i skalets tillväxtzoner. Det är forskare vid KTH 
och Naturhistoriska Riksmuseum som under 1980-talet utvecklat en metod för att analysera 
musselskalens tillväxt och innehåll av olika ämne. 
 
Analyser med proton mikroprobe (µ-PIXE), instrumentell neutron activation analys (INAA) 
och α-track autoradiografi ger en god bild av vad som lagrats in i skalet under den tid som 
musslan levde. 
 
Med hjälp av dessa metoder har upp till 30 olika grundämne uppmätts i musslans skal [8]. Det-
ta gör att flodpärlmusslan, tack vare sin långa livslängd, kan vara en miljödokumentation av 
det vattendrag som den lever i. På så sätt fås ledtrådar till miljöhistoriska skeende och vatten-
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miljön kan analyseras långt bakåt i tiden [1, 3, 5, 8]. Metoden kan även användas på skal som in-
samlats för flera hundra år sedan, vilket inneburit för t.ex. Vramsån att den har kunnat analy-
serats ända tillbaka till omkring 1775 [5]. 

2.2.2. Stormusslor i Rödlistade arter i Sverige 2000 
tade arter i Sverige 2000” [4]: Av stormusslorna är det tre arter som finns upptagna i ”Rödlis

 
 Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera), hotkategori VU (sårbar). 

ttigt och 
 

Lever i klara, skuggiga och svala vattendrag.  Vattnet ska även vara kalkfa
bottnarna bestå av stenar, grus och sand. Flodpärlmusslan har försvunnit från hälften
av sina tidigare förekomster under 1900-talet. Redan tidigare har flodpärlmusslan ut-
satts för ett hårt tryck på grund av pärlfisket.  
 

 jockskalig målarmussla (Unio crassus), hotkategori EN (starkt hotad). 
opp. Föredrar 

T
Förekommer i bäckar och floder men påträffas även vid sjöars in- och utl
sandiga till grusiga bottnar. Tjockskalig målarmussla har troligtvis försvunnit från ett 
flertal av sina tidigare förekomster, särskilt från isolerade lokaler i norr. Nya före-
komster av tjockskalig målarmussla har dock på senare 
tid påträffats i Småland och Södermanland. 
 

 lat dammussla (Pseudanodonta complanata), hotkategori NT (missgynnad) 
uvud-

når 

 
otbilden för dessa tre är komplex och någon entydig bild går inte att ge. 

F
Förekommer i sjöar och långsamt flytande partier av större vattendrag. Finns h
sakligen på slammiga ler- och sandbottnar i naturligt näringsrika vatten. Flat dam-
mussla är sällsynt med spridda förekomster från Skåne till södra Värmland. I öster 
den upp till Medelpad, men har stora utbredningsluckor. 

H
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2.3. Flodpärlmusslan 

2.3.1. Utbredning, status & hotbild 
Flodpärlmusslan påträffas inom hela det norra halvklotets tempererade och boreala områden. I 
Sverige förekommer den från Skåne till Norrbotten [1, 2]. Det finns dock stora luckor i utbred-
ningen, speciellt i södra och östra Sveriges jordbruksbygder och kalktrakter [3]. Inventeringar 
har gjorts på närmare 300 gamla fyndplatser i Sverige. Resultat av dessa tyder på att flod-
pärlmusslan försvunnit från 40-50 % av de platser där den fanns under början och mitten av 
1900-talet. Endast på 15-20 % av de återbesökta lokalerna fanns dock rikliga bestånd. Om 
föryngring fortfarande förekommer och i vilken omfattning är osäkert [2].  
 
I Sverige är flodpärlmusslan fridlyst sedan 1994. Den är upptagen i hotkategori VU (Vulne-
rable) dvs. som sårbar i den svenska rödlistan, vilket betyder att arten löper mycket stor risk 
att dö ut i vilt tillstånd inom en nära framtid [4]. I Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) 
”red list” betecknas den som sårbar [1]. Arten omfattas av EU’s habitatdirektiv bilaga 2 vilket 
innebär att arten ska skyddas i reservatsnätverket NATURA 2000 [2]. 
 
Hotbilden för flodpärlmusslan är komplex och sträcker sig långt tillbaka med en intressant 
kulturhistoria där pärlfisket spelar stor roll. Om en främmande partikel t.ex. ett sandkorn, 
kommer in i musslan överlagras sandkornet med pärlemor av samma typ som skalet, för att 
skydda de inre organen. Pålagring kan sedan ske under lång tid. Det tar ungefär 20 år för en 
flodpärlmussla att bilda en pärla av ärtstorlek. Oftast är pärlorna ojämna eller bruna och en-
dast ett fåtal musslor bildar jämna, vita pärlor. Att leta pärlor lönar sig alltså sällan och för att 
komma åt pärlan måste musslan öppnas vilket medför att den dör [1].  
 
Redan i början på 1500-talet bedrevs pärlfiske i vårt land. Gustav Vasa (1496-1560) förbjöd 
all försäljning av norrländska pärlor till andra än sina egna män. Karl IX (1550-1611) beslöt 
att var och en som ägde ett vattendrag med flodpärlmusslor skulle årligen lämna in 100 oöpp-
nade musslor till fogden [5]. Pärlfisket var under perioden 1691-1723 ett statligt privilegium 
och redan 1711 uppmärksammades att musselbestånden i flera norrlandsälvar var utfiskade [1]. 
Även Linné uppmärksammade år 1732 när han besökte Pärlälven, att bestånden minskat så 
kraftigt att fisket knappt lönade sig längre [5].  Från denna period fram till nutid har hotbilden 
förändrats och komplicerats. Skogsbrukets utveckling under 1800- och 1900-talet med röjning 
av flottningsleder påverkade många bestånd. Utbyggnaden av vattenkraften för närmare 100 
år sedan innebar att strömsträckor torrlades och vandringshinder för värdfisken öring och lax 
skapades [1]. 
 
På senare tid har förändringar inom jord- och skogsbruk påverkat vattendrag på olika sätt. Ut-
dikning, igenslamning, övergödning, bekämpningsmedel och avverkning är bara några exem-
pel på faktorer som påverkar inte bara musslorna och deras livsmiljö utan även värdfisken ör-
ing och lax [2]. Försurning är en annan faktor som under de senaste årtiondena också kommit 
med i hotbilden [1]. 

2.3.2. Biologi och livscykel 
Flodpärlmusslan filtrerar vattnet genom att i den övre, större av de båda sifonerna suga in vat-
ten och genom den nedre, mindre spruta ut det igen [3]. En flodpärlmussla kan filtrera upp till 
50 l vatten över gälarna på 24 timmar [9]. På så sätt får musslorna i sig både syre, genom att 
vatten strömmar till och från gälarna, och föda, genom att musslorna filtrerar vattnet. Födan 
består av plankton och mikroskopiska rester av växter och djur. 
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Under gynnsamma förhållande sitter musslan kvar på i stort sett samma plats hela livet, men 
den kan vid t.ex. torka förflytta sig till djupare vatten med den s.k. foten [1]. Flodpärlmusslan 
är långlivad och kan bli 80-200 år [1, 2, 3, 5, 10].  
 
Flodpärlmusslan blir könsmogen vid 15-20 års ålder. Hanarna släpper under sommaren (juli-
augusti) ut sina spermier i vattnet. Med andningsvattnet får honorna i sig spermierna och de 
3 - 5 miljoner äggen befruktas. På honans gälar utvecklas de befruktade äggen till omkring 
0,05 mm stora s.k. glochidielarver [2]. Cirka fem veckor efter befruktning släpper alla honor 
samtidigt sina glochidielarver i vattendraget [1, 2]. 
 
För att larven skall utvecklas till mussla måste den haka sig fast på gälbladen till en fisk. För 
de olika musselarterna varierar valet av värdfisk, för flodpärlmusslan är värdfisken ung s.k. 
0+ öring eller lax [2, 3]. På fiskgälen lever larven som parasit och omger sig med en cysta av 
gälepitel. Larven omvandlas, beroende på temperatur, efter 9-10 månader till färdig mussla. 
Det är under denna tid som musslan kan spridas passivt i vattendraget, även uppströms [2, 11]. 
När musslan är färdigutvecklad tar den sig med hjälp av den s.k. foten igenom cystväggen och 
den cirka 0,5 mm stora musslan faller ned till vattendragets botten [12]. För att överleva måste 
den lilla musslan hamna på en grus- eller sandbotten där den kan gräva ner sig och sitta skyd-
dad. Här lever den nu interstitiellt, det vill säga mellan bottenpartiklarna. Väldigt lite är känt 
om detta, troligen mycket känsliga stadiet som varar i 1-5 år beroende på näringstillgång m.m. 
i olika vattendrag [1, 2, 3]. För att musslan ska kunna andas och filtrera näring måste bottnen 
genomströmmas av friskt vatten [2]. När musslan är cirka 10 mm lång sticker den upp ur bot-
tenmaterialet och sätter sig i filtreringsposition. Den sitter då med bakändan uppåt och fram-
ändan förankrad i bottenmaterialet med foten [2, 3, 13, 14]. Det dröjer sedan ytterligare 10-15 år 
innan musslan är könsmogen, den är då cirka 50 mm lång [1, 2, 3]. Fullvuxen blir flodpärlmuss-
lan 100-150 mm lång och 50-75 mm hög [3] (Fig. 1). 
 

Figur 1: Flodpärlmusslor i olika storlekar. Foto: Håkan Björklund. 

 
Som tidigare nämnts producerar en hona 3-5 miljoner glochidielarver men undersökningar har 
visat att det bara är en på etthundra miljoner (1:100 000 000) som lyckas etablera sig som li-
ten mussla. För att balansera den låga reproduktionen är flodpärlmusslan långlivad och fort-
plantar sig under många år [1, 3, 15].  
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3. Metod 

3.1. Urval av vattendrag 
Fyra vattendrag valdes ut för denna studie. Urvalet av de fyra vattendragen skedde i samråd 
med Håkan Björklund, Ekologgruppen Landskrona. I de tre vattendragen Vramsån, Klings-
torpabäcken och Brönnestadsån som alla ligger i nordöstra Skåne, finns flodpärlmussla men 
föryngringen har så gott som helt upphört på senare tid [1, 11]. Det fjärde vattendraget Bräkne-
ån, används i denna studie som referens. I detta vattendrag finns småmusslor och föryngring-
en bedöms fungera, enligt uppgift från Länsstyrelsen i Blekinge [16].  

3.1.1. Vramsån 
Vramsån ligger i Helgeåns vattensystem. Inom projekt Vramsån i Kristianstad vattenrike pla-
neras det för anläggning av nya musselbottnar och lekbottnar för öring. Därför finns det ett in-
tresse för provtagning av bottnarnas struktur före åtgärderna genomförs. 
 
Följande lokaler undersöktes i Vramsån (Karta 1): 
 
Lokal nr:  Koordinater x, y 

1 Lilla Årröd nedre 6205075, 1379914
2 Lilla Årröd övre 6205282, 1379740
3 Forshult övre dämmet 6205419, 1379533
4 Forshult nedre dämmet 6205419, 1379533
5 Forshult spridda prov 6205419, 1379533
6 Duckarp 6205922, 1378771
7 Ekevång 6207758, 1376522

 
De senaste inventeringarna i Vramsån1 har gett följande resultat: 
Undersökning utförd 1991[1], ingen mussla <70 mm hittades 
Undersökning utförd 2001[11], ingen mussla <100 mm hittades 
 

 
Karta 1. Vramsån, Kristianstad kommun. 
 

                                                 
1 Det har dock konstateras fall av liten flodpärlmussla i Vramsån på senare tid. Se länk från www.wwf.se > Våtmarker/Sötvatten > WWF 
och Vramsån. Enligt en notering från december 2002 har det hittats en ett par mm lång mussla vid provtagning av bottenfauna i Tollarp och 
att det senare bekräftades att det var en flodpärmussla. 
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3.1.2. Klingstorpabäcken 
Klingstorpsbäcken ligger i Rönneåns vattensystem. Det är på uppdrag av Miljöövervakningen 
på Länsstyrelsen i Skåne som det tas sedimentprov i Klingstorpabäcken. 
 
Följande lokaler undersöktes i Klingstorpabäcken (Karta 2): 
 
Lokal nr:  Koordinater x, y 

8 Klingstorpabäcken övre 6216042, 1348303 
9 Klingstorpabäcken nedre 6215943, 1348233 

 
Inventering utförd 1995[17] gav följande resultat: 
Ingen mussla <90 mm hittades.  
 

 

X 

Karta 2. Klingstorpabäcken, Klippans kommun. 
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3.1.3. Brönnestadsån 
Brönnestadsån ligger i Helgeåns vattensystem. Det är på uppdrag av Miljöövervakningen på 
Länsstyrelsen i Skåne som det tas sedimentprov i Brönnestadsån. 
 
Följande lokaler undersöktes i Brönnestadsån (karta 3): 
 
Lokal nr:  Koordinater x, y 

10 Hovdala övre 6221708, 1369783 
11 Hovdala mellersta 6221708, 1369783 
12 Hovdala nedre (sand) 6221708, 1369783 
13 Björkeberga 6217097, 1367663 

 
Inventering utförd 1995[1] gav följande resultat: 
Ingen mussla <64 mm hittades.  
 

X 

X 

Brönnestadsån 

Karta 3. Brönnestadsån, Hässleholms kommun 
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3.1.4. Bräkneån 
Bräkneån ligger i Blekinge och används som referenslokal. 
 
Följande lokaler undersöktes i Bräkneån (karta 4 och 5): 
 
Lokal nr:  Koordinater x, y 

14 
Hjälmsafallen västra fåran  
Nedströms bron 6239229, 1456277 

15 
Hjälmsafallen östra fåran 
Nedströms bron 6239189, 1456283 

16 Örseryd kvarnen S. Bron 6245044, 1454930 
17 Hålabäck 6248107, 1453925 
18 Hultalycke 6249016, 1452971 

 
Inventering utförd 1999[16], gav följande resultat. 
 
Lokal nr: Inventering 1999  Musselförekomst Storleksfördelning (cm) 

14 Hjälmsafallen västra fåran 
 

Ca 400 (varav 250 
nedströms bron) 

3-5 (10 %), 7-9 (80 %), 10-12 (10 %) 

15 Hjälmsafallen östra fåran Ingen inventering 
pga. tidsbrist. 

Finns musslor 6-9 cm. 

16 Örseryd kvarnen S. Bron 20 st. 5-6 (20%), 7-10 (55%), >10 (25%)  
17 Hålabäck 20 st. 6-8 (16 st.), 10-12 (4 st.) 
18 Hultalycke 43 st. 6-8 (19 st.), 10-12 (24 st.) 

 

X

X

X 

X 
X 

Karta 4. Bräkneån, södra delen. 
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3.2. Metodik framtagen av Geist 

3.2.1. Geist’s sedimenthämtare 
Den metod som använts, och utvecklas i detta examensarbete är baserad på ett arbete som 
Jürgen Geist, Technische Universität München, utförde under augusti 1997. Metoden som 
omnämns i hans rapport [7], går ut på att sedimentproven tas med ett 60 cm långt transparent 
plaströr, med en innerdiameter på 6,2 cm. Innerdiametern kan varieras, men är vald för att 
förhindra att alltför stor sten ska komma med i provet. En markering av något slag sätts 10 cm 
från ena änden för att definiera ett konstant djup på de olika proven. Proven behöver inta tas 
djupare än 10cm på grund av att juvenila musslor oftast inte gräver sig djupare ner än 10 cm i 
sedimentet. Med vridande rörelser pressas röret ned i bottensedimentet. När djupet uppnåtts 
försluts öppningen upptill på röret med en gummipropp för att förhindra att luft kommer in. 
På så vis skapas ett vakuum i röret, som fixerar sedimentproppen. En murslev eller dylikt 
pressas försiktigt in under röret innan det tas upp, detta för att förhindra att material tappas el-
ler spolas bort. Denna typ av insamlingsteknik gör att förlust av fint material minimeras, och 
man får ett representativt prov. På varje lokal tas 10-20 prover i en till två transekter. Proven 
läggs i spannar och får sedan stå för att sedimentera, innan vattnet pumpas alternativt sugs 
bort. 

3.2.2. Sedimentanalys enligt Geist’s metod 
På labb torkas proven i 105°C. Proven vägs innan de delas upp i olika fraktioner genom såll-
ning i skakmaskin. De såll som används har maskstorlekarna: 63,5; 31,5; 16; 8; 2; 1; 0,63; 
0,4; 0,25; 0,125 och 0,063 mm. Organisk halt bestäms genom glödningsprov i ugn 550°C. 

3.2.3. Geist’s resultat 
”Table 1” från Geist (1997) har valts att visas i sitt ursprungsskick. 
 
Tabell 1.Geist’s resultat. 
Table 1: Average properties of the examined brooks (arranged according to increasing pearl mussel fertility) 
Brook number 4 1 2 3 
Average of sites 3 8 5 2 
Average percentage of particles <1,000 mm ± s  66 ± 17 41 ± 19 29 ± 6 22 ±4 
Average flow velocity in ms-1 ± s 0,05±0,01 0,24 ±0,13 0,20±0,13 0,10±0,08 
Average organic content of sediment in g kg-1 ± s 49 ± 37 44 ± 17 64 ± 50 22 ± 4 
Lack of juvenile freshwater pearl mussels since 50 

years 
40 – 50 
years 

20 – 30 
years 

juvenile 
mussels 

Total number of living freshwater pearl mussels 100 >40 000 43 000 16000 

3.2.4. Andra metoder 
Förutom Geist’s metod finns en metod som använts vid Broman Senior High School Natural 
Science Program i Hudiksvall [18]. Metoden går ut på att ett stålrör slås ned i bottensedimentet. 
Provet fixeras sedan i röret genom att frysas med torris (kolsyresnö), som hälls i röret. När 
provet fixerats tas röret upp och provet kan sedan analyseras. Fördelen med denna metod är 
att provet fixeras i sin ursprungsform och det går då att se eventuell skiktningen i provet. I 
denna studie fanns inte utrymme för att testa denna metod. 
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3.3. Vidareutveckling av Geist’s metod 

3.3.1. Sedimenthämtaren 
Efter att ha använt Geist’s typ av sedimenthämtare (rörmetoden, se 3.2.1) uppkom tanken att 
den borde kunna vidareutvecklas. Största problemet var den vattenpelare som stod ovanför 
sedimentproppen i röret när sedimenthämtaren plockades upp. Det var onödigt mycket vatten 
som hamnade i provet. Ytterliggare problem var gummiproppen som gärna ville flyta iväg 
samt en känsla av att inte ha full kontroll över sedimenthämtaren (röret).  
 
På förekommen anledning började utvecklingen av en ny typ av sedimenthämtare. Målet var 
att det inte skulle komma med så mycket vatten i provet, den skulle vara enkel att använda 
och inte för dyr. Prototypen som tillverkades fick arbetsnamnet ”Mulvhämtare” (Fig. 2). (Fler 
foto se bilaga 3). 
 

Plaströret kortades ned till 200 mm. Innerdiametern på plaströret var 
65 mm. Plaströret sattes fast på ett 750 mm långt metallrör (Fig. 3). 
Ytterligare ett 750 mm långt metallrör, med en tryckfjäder i nedre 
änden, placerades inuti det redan befintliga metallröret. Detta inre 
fjäderbelastade metallrör styr en plugg i nedre änden som öppnar el-
ler stänger för de hål som är borrade i övre delen av plaströret. Dessa 
hål borrades för att luft och/eller vatten inte skulle pressas genom se-
dimentprovet när plaströret trycktes ned i sedimentet. Genom att 
trycka ned det inre fjäderbelastade metallröret öppnas det för hålen 
och nu kan provtagaren pressas ned i sedimentet (Fig. 4). När provta-
garen pressats ned till lämpligt djup släpps trycket på det inre röret 
och pluggen stänger för hålen. På så sätt bildas vakuum i plaströret. 
Genom att täppa till nedre delen av plaströret med den medföljande 
spaden går det sedan att lyfta upp sedimentprovet. 
 

Figur 2. ”Mulvhämtaren”  
 

 
 

Inre röret nedtryckt

Vatten och luft kan passera ut 

750 mm 

200 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. "Mulvhämtaren"  
 
 

Figur 4. Det inre röret nedtryckt 
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3.3.2. Sedimentprovtagning 
Att ta proven längs en transekt visade sig vara svårt på grund av mängden stor sten i vatten-
dragen. Provpunkterna valdes istället ut efter att ha vadat med vattenkikare och kontrollerat en 
sträcka på 50-100 m. Om det inom den undersökta sträckan hittades lämpliga grus/sandbankar 
som även ansågs vara lämplig lekbotten för öring, togs prov i första hand på dessa. I några fall 
togs sammelprov från en enda grusbank, i andra från flera mindre. Om inte lämpliga 
grus/sandbankar hittades togs spridda prov, d v s i strömlä, bakom någon större sten där sand 
och grus ansamlats och substratet bedömdes ha någorlunda god möjlighet att ligga stabilt un-
der en följd av år. 
 
På varje lokal togs 3-8 prov och lades i ett sammelprov (Fig. 5). 
 

Samtidigt
på de mus
och kontr
karen.  
 
Figur 5. Bild på sedimentprov. Foto: Håkan Björklund. 
 som det letades efter lämpliga provtagningspunkter uppskattades storlek och ålder 
slor som hittades. Det ska tilläggas att musslorna i de flesta fall inte plockades upp 

ollmättes, utan storlek och ålder uppskattades utifrån vad som kunde ses i vattenki-
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3.3.3. Sedimentanalys 
Analys av torrsubstans och glödgningsrest följde Svensk standard, SS 02 81 13 - Vattenun-
dersökning - Bestämning av torrsubstans i vatten, slam och sediment. 
 
Dock gjordes justering avseende provmängden: enligt SS 02 81 13 - kap 6.2 ska den uttagna 
provmängden beräknas så att indunstningsåterstoden inte överstiger 500 mg. I detta fall be-
dömdes att den mängden var för liten eftersom det var grus och inte slam som skulle glödgas. 
Därför beslöts att mängden skulle fördubblas till 1,0 g. 
 
Sammelproven förvarades svalt under natten då det sedimenterade. Följande dag sögs vattnet 
bort. Analysen utfördes på institutionen för teknik, Högskolan Kristianstad. 
 
Innan proven ställdes i värmeskåp för indunstning rördes de om och fyra delprov togs ut för 
att användas vid bestämning av glödgningsrest. Delproven placerades i porslinsdeglar. Både 
sammelproven och delprovens torrsubstans bestämdes genom torkning vid 105°C i cirka 24 h. 
Efter indunstning vägdes proven. 
 
Kornfördelning bestämdes genom siktning i skakapparat i 10 min. I sikten delades provet i 
fraktionerna 16, 8, 4, 2 och 1 mm. De olika fraktionerna vägdes och den procentuella fördel-
ningen av de olika fraktionerna bestämdes (Tabell 5). Det gränsvärde för kornfraktion <1 mm 
som är satt till 25 %, är desamma som används av Geist. Efter vägning togs fyra delprov ur 
fraktionen <1 mm för att användas vid bestämning av glödgningsrest. 
 
Glödgningsrest bestämdes genom att indunstningsåterstoden glödgas vid 550°C i 2 h och åter-
stoden vägdes.  
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4. Resultat 

4.1. Sedimentprovtagning och musselförekomst 
Antal delprov på de olika lokalerna varierar beroende på hur lätt/svårt det var att hitta lämpli-
ga bottnar att ta prov på. På de lokaler där det inte gick att pressa ned sedimenthämtaren så 
djupt på grund av sten så togs istället flera grunda prov. Antal delprov, provens totalvikt, typ 
av provplats och vattenhastighet visas i Tabell 2. För att få en uppfattning om hur förhållandet 
ser ut i en sandbank togs även ett prov i en sådan (prov 12). 
 
 
Tabell 2. Antal delprov, totalvikt, vilken typ av provplats och vattenhastighet. 

Lokal nr: 

VRAMSÅN 
Antalet 
delprov

Provets totala
vikt (g) 

Typ av  
provplats Vattenhastighet 

1 Lilla Årröd nedre 4 1737 grusbank strömmande 

2 Lilla Årröd övre 8 1675 grusbank strömmande 

3 Forshult övre dämmet 6 2924 grusbank strömmande 

4 Forshult nedre dämmet 6 3025 grusbank svagt strömmande 

5 Forshult spridda prov 6 3650 blandat svagt strömmande 

6 Duckarp 7 3525 enstaka spots svagt strömmande 

7 Ekevång 5 4394 enstaka spots svagt strömmande 

          

  KLINGSTORPABÄCKEN        

8 Klingstorpabäcken övre 3 2979 enstaka spots strömmande 

9 Klingstorpabäcken nedre 4 2745 enstaka spots strömmande 

       

  BRÖNNESTADSÅN        

10 Hovdala övre 5 4387 grusbank strömmande 

11 Hovdala mellersta 3 2195 tunn grusbank  
på lera strömmande 

12 Hovdala nedre (sand) 3 2410 sandbank svagt strömmande 

13 Björkeberga 4 3346 grusbank forsande 

           

  BRÄKNEÅN (referenså)        

14 Hjälmsafallen västra 7 3848 enstaka spots strömmande 

15 Hjälmsafallen östra 7 4170 enstaka spots strömmande 

16 Örseryd kvarnen S. Bron 5 3657 enstaka spots forsande 

17 Hålabäck 7 2971 enstaka spots strömmande 

18 Hultalycke 4 3100 enstaka spots strömmande 

 
På två av lokalerna, 13 och 16 låg vattenhastighen över 0,7 m/s dvs. forsande, på de övriga 
var den mellan 0,2-0,7 m/s.  
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I tabell 3 presenteras uppskattningen av flodpärlmusselbestånden. I de fall då musslor togs 
upp och kontrollmättes har den uppmätta längden förts in i tabellen. Övrigt är en uppskatt-
ning, oftast var musslorna betydligt längre än 80 mm. Eftersom det inte ingick någon exakt 
inventering av antalet musslor i denna studie är antalet funna musslor som nämns i tabellen en 
uppskattning. 
 
Tabell 3.Uppskattning av musselbestånd 

Lokal nr: 
 

Antal funna 
musslor 

Funna 
småmusslor* 

Längd på  
kortaste mussla 

 VRAMSÅN    
1 Lilla Årröd nedre >100 Ja, 1 st 46 mm 
2 Lilla Årröd övre >50 Nej > 80 mm 
3 Forshult övre dämmet >100 Nej 65 mm 
4 Forshult nedre dämmet >100 Nej > 80 mm 
5 Forshult spridda prov >100 Nej > 80 mm 
6 Duckarp >50 Nej > 80 mm 
7 Ekevång >50 Nej > 80 mm 
     
 KLINGSTORPABÄCKEN    

8 Klingstorpabäcken övre >100 Nej > 80 mm 
9 Klingstorpabäcken nedre >10 Nej > 80 mm 
     
 BRÖNNESTADSÅN    

10 Hovdala övre >50 Nej 81 mm 
11 Hovdala mellersta ~ 10 Nej > 80 mm 
12 Hovdala nedre (sand) 0 Nej  
13 Björkeberga ~ 10 Nej > 80 mm 
     
 BRÄKNEÅN (referenså)    

14 Hjälmsafallen västra >50 Nej 57 mm 
15 Hjälmsafallen östra >50 Nej > 60 mm 
16 Örseryd kvarnen S. Bron ~ 10 Nej > 80 mm 
17 Hålabäck ~ 10 Nej > 80 mm 
18 Hultalycke < 10 Nej > 80 mm 

* småmusslor = <50 mm. 
 
De lokaler som utmärker sig när det gäller längd på kortast funna mussla, är lokalerna 1, 3, 14 
och 15. De båda musslorna 46 och 56 mm på lokalerna 1 och 3 återfanns vid en flyttning av 
musslor i samband med en restaureringsåtgärd som utfördes senare i Vramsån och inte vid se-
dimentundersökningen. På lokalerna 14 och 15 fanns det en betydande mängd musslor kortare 
än 80 mm. På lokal 14 hittades ett skal som mätte 50 mm och en levande mussla som mätte 
57 mm. På de andra lokalerna i referensån sågs endast stora musslor, när det vadades med vat-
tenkikare för att söka efter lämpliga provtagningspunkter. Tilläggas kan att det intill lokal 18 
fanns ett grustag som fortfarande verkade vara i drift.  
 

- 16 - 



BOTTENSEDIMENTETS BETYDELSE FÖR FLODPÄRLMUSSLANS FÖRYNGRING 
– EN METODUTVECKLING  

4.2. Sedimentanalysen 

4.2.1. Siktning 
I tabellerna 4 och 5 samt figur 6 presenteras resultaten av siktningen från varje lokal i respek-
tive vattendrag. Fraktionen >16 mm varierade en hel del på de olika lokalerna, mellan 0,1-
38,5 % (se bilaga 5). Mulvhämtarens innerdiameter (65 mm) begränsar dock storleken uppåt 
på materialet >16 mm, men på vissa lokaler kom det med ganska stora stenar i proven. Efter-
som fraktionen >16 mm uppvisade en sådan variation så valdes att bortse från den och enbart 
visa det procentuella förhållandet där fraktionen >16 mm dragits bort från den totala vikten. I 
tabell 4 visas den procentuella andelen av finsedimentet (kornfraktion <1 mm). 
 
Tabell 4. Andel finsediment (<1 mm)  i % på varje lokal. 

Lokal nr: 

 

Andel 
finsediment 

(%) 
 VRAMSÅN  
1 Lilla Årröd nedre 44 
2 Lilla Årröd övre 35 
3 Forshult övre dämmet 41 
4 Forshult nedre dämmet 24 
5 Forshult spridda prov 31 
6 Duckarp 43 
7 Ekevång 30 
   
 KLINGSTORPABÄCKEN  
8 Klingstorpabäcken övre 46 
9 Klingstorpabäcken nedre 18 
   
 BRÖNNESTADSÅN  

10 Hovdala övre 33 
11 Hovdala mellersta 45 
12 Hovdala nedre (sand) 84 
13 Björkeberga 41 

   
 BRÄKNEÅN (referenså)  

14 Hjälmsafallen västra 18 
15 Hjälmsafallen östra 13 
16 Örseryd kvarnen S. Bron 13 
17 Hålabäck 45 
18 Hultalycke 28 

 
Andelen finsediment varierar mellan 13-46 %, då är lokal 12 inte medräknad eftersom den 
togs på en sandbank. De lokaler som uppvisar värde under 25 % är 4, 9, 14, 15 och 16.  
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I tabell 5 och figur 6 visas den procentuella fördelningen mellan fraktionerna <16 mm. På fem 
lokaler ligger andelen finsediment, <1 mm under 25 %. Av dessa tillhör tre referensån. 
 
Tabell 5. Den procentuella fördelningen mellan fraktionerna  <16 mm 

    Siktfördelning  (%) 

Lokal     
<1 

(mm) 
1 – 2 
(mm) 

2 – 4 
(mm) 

4 – 8 
(mm) 

8 – 16 
(mm) 

1 Lilla Årröd nedre 43,5 16,5 12,3 11,5 16,1 
2 Lilla Årröd övre 35,4 13,7 15,8 18,1 17,0 
3 Forshult övre dämmet 41,4 15,0 13,4 17,8 12,3 
4 Forshult nedre dämmet 23,8 13,5 17,5 22,4 22,8 
5 Forshult spridda prov 30,7 13,0 13,1 16,6 26,5 
6 Duckarp   43,0 21,1 15,6 13,5 6,5 
7 Ekevång   30,2 26,5 21,7 16,2 5,3 
8 Klingstorpabäcken övre 46,0 13,3 11,3 10,7 18,8 
9 Klingstorpabäcken nedre 17,9 10,0 11,4 18,3 42,3 

10 Hovdala övre 33,0 12,4 11,9 13,6 29,0 
11 Hovdala mellersta 44,6 18,8 13,9 13,2 9,5 
12 Hovdala nedre (sand) ( 83,7 12,1 3,2 0,4 0,0 ) 
13 Björkeberga   40,9 9,1 10,2 15,9 23,9 
14 Hjälmsafallen västra   17,5 17,5 18,5 19,4 26,4 
15 Hjälmsafallen östra   13,2 22,9 20,5 15,9 27,6 
16 Örseryd kvarnen S. Bron   13,4 15,3 23,6 25,2 22,5 
17 Hålabäck     45,0 38,0 8,0 5,0 3,4 
18 Hultalycke     27,9 23,4 26,9 13,8 7,9 
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Figur 6. Diagram över procentuella fördelningen mellan fraktionerna <16 mm. 
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4.2.2. Organisk halt 
Resultatet från undersökningen av den organiska halten i finsedimentet visas i tabell 6 och fi-
gur 7. Resultaten visas som ett medelvärde ± standardavvikelsen, baserat på de fyra delproven 
som togs på finsedimentet. I lokalerna 1-13 variera den organiska halten mellan 6-23 g/kg. I 
lokalerna 14-18 (referensån) varierar den organiska halten mellan 11-22 g/kg i finsedimentet. 
Lokalerna 14-18 uppvisar de största standardavvikelserna.  
 
Tabell 6. Medelvärde på den organiska halten, taget på finsedimentet.  

Lokal 
nr: 

 

Medelvärde på 
organisk halt 

(g/kg) ± s 
 VRAMSÅN  

1 Lilla Årröd nedre 7 ± 1 
2 Lilla Årröd övre 6 ± 3 
3 Forshult övre dämmet 15 ± 1 
4 Forshult nedre dämmet 13 ± 5 
5 Forshult spridda prov 23 ± 0 
6 Duckarp 19 ± 2 
7 Ekevång 11 ± 1 
   
 KLINGSTORPABÄCKEN  

8 Klingstorpabäcken övre 15 ± 2 
9 Klingstorpabäcken nedre 20 ± 2 
   
 BRÖNNESTADSÅN  

10 Hovdala övre 7 ± 1 
11 Hovdala mellersta 10 ± 2 
12 Hovdala nedre (sand) 9 ± 1 
13 Björkeberga 18 ± 1 

   
 BRÄKNEÅN (referenså)  

14 Hjälmsafallen västra 22 ± 7 
15 Hjälmsafallen östra 11 ± 5 
16 Örseryd kvarnen S. Bron 16 ± 6 
17 Hålabäck 17 ± 6 
18 Hultalycke 15 ± 7 

s = standardavvikelse 
 
Noteras kan att när det gäller organisk halt så skiljer inte lokal 12 (sandbank) ut sig nämnvärt, 
medelvärdet ligger inom spannet av de övriga lokalerna i vattendraget. Förutom ”Forshult 
spridda prov” så har den organiska halten de högsta värdena i Bräkneån.   
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I figur 6 visas organisk halt som ett medelvärde ± standardavvikelse. Medelvärdet baseras på 
de fyra delproven som togs på finsedimentet. 
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Figur 7. Medelvärde av den organiska halten ± standardavvikelsen, på finsedimentet 
 
Lokalerna 14-18, som är från Bräkneån, är de som uppvisar de största standardavvikelserna. 
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5. Diskussion 

5.1. Kornfraktion och organisk halt - kopplat till musselförekomst 
Enligt tidigare studier bör halten av finsediment i ett sedimentprov inte överstiga 25 % [7]. Om 
den gör det minskar genomströmningen av friskt vatten i bottnen och därmed chanserna för 
den lilla musslan att överleva. Resultaten i denna studie pekar i samma riktning som tidigare 
utförda studier.  
 
Gränsvärdet 25 % för finsediment, är desamma som Geist använde i sin studie 1997 [7]. De re-
sultat Geist kom fram till i sin studie (Tabell 1) visade att, i det vattendrag där halten av finse-
diment låg under 25 % fanns även juvenil mussla.  
 
På de 18 lokaler som undersöktes i denna studie hittades, med ett undantag (Tabell 3), inga le-
vande musslor <50 mm. Det har dock på senare tid hittats mussla <50 mm på en av lokalerna 
i denna studie. Det var vid en inventering utförd 1999 som 10 % av ca 400 flodpärlmusslor 
var i storleksordningen 30-50 mm. Musslorna hittades på lokal nr. 14 i Bräkneån strax ned-
ströms bron vid Hjälmsafallen. Ån delar sig i två fåror nedströms bron, den västra och östra, 
dessa förenar sig igen i en nedströms liggande damm. Lokal 14 ligger i västra fåran och den 
angränsande lokal 15 ligger i östra fåran. På grund av tidsbrist inventerades inte lokal 15 då, 
men det sågs musslor i storleksordningen 60-90 mm. Vid analysen i denna studie framkom att 
halterna av finsediment på de båda lokalerna 14 och 15 låg på 13-18 %, bland de lägsta i den-
na studie. Medelvärdet av de organiska halterna på samma lokaler låg på 11-22 g/kg, bland de 
högre i denna studie. 
 
Av de 18 lokalerna (Tabell 2-6, Fig. 6-7) tillhör lokalerna 1-13 de vattendrag där föryngringen 
bedömds vara så gott som helt utslagen och lokalerna 14-18 tillhör referensån Bräkneån där 
det finns föryngring.  
 
I tabell 4 och 5 samt i figur 6 kan ses fem lokaler 4, 9, 14, 15 och 16 som ligger under gränsen 
25 %. Två av lokalerna, 4 och 9, ligger i vattendrag som inte har någon fungerande nyrekryte-
ring av småmusslor och tre av lokalerna 14, 15 och 16 ligger i Bräkneån med rekrytering. 
 
Enligt teorin skulle då de fem lokalerna 4, 9, 14, 15 och 16 av de 17 lokalerna vara de som har 
de bästa förutsättningarna när det gäller bottensubstratets sammansättning. Vid en inventering 
i Klingstorpabäcken, som utfördes sommaren 2003, hittades en mussla som mätte 60 mm, 
strax nedströms lokal 9 [6]. Musslan hittades på en botten där halten av finsediment var 21 %. 
Inför nyanläggning av bottnar flyttades musslor på några lokaler i Vramsån. Vid flyttningen 
hittades i närheten av lokal 1, en mussla som mätte 46 mm. Provtagningen inför denna rapport 
skedde sommaren 2003. På de undersökta lokalerna i Bräkneån hittades inga musslor 
<50 mm. På lokal 14 hittades dock ett skal som mätte 50 mm och en levande mussla som mät-
te 57 mm. Lokal 15 hyste ett flertal musslor som kunde mäta ~60 mm eller strax däröver. På 
de andra lokalerna i Bräkneån hittades inga musslor <80 mm. 
 
Den organiska halten i finsedimentet varierar på lokalerna 1-13 mellan 6-23 g/kg. På lokaler-
na 14-18 (referensån) varierar den organiska halten mellan 11-22 g/kg, samma lokaler uppvi-
sar de största standardavvikelserna.  
 
I de båda undersökningarna, kornfraktion och organisk halt är det vissa lokaler som utmärker 
sig. Lokalerna 9, 14, 15 och 16 har de lägsta halterna av finsediment men ligger bland dem 
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som har de högre halterna av organiskt material. Resultatet av siktningen visar på samma lo-
kaler, att den procentuella fördelningen mellan de olika fraktionerna är av stegrande karaktär. 
I tabell 4 (se även Bilaga 4) går det på lokalerna 14 och 15 från ca 15 % på finsediment till nå-
gonstans mellan 25-30 % på fraktionen 8-16 mm.  
 
Lokalerna 14 och 15 är de lokaler där det på senare tid konstaterats större bestånd med muss-
lor <60 mm. Samma lokaler har i denna studie utmärkts sig genom att innehålla de minsta 
halterna av finsediment, ett stegrande innehåll av de olika fraktionerna och bland de högsta 
halterna av organiskt material. Baserat på vad som framkommit i denna studie skulle det kun-
na vara så att ett bottensubstrat ska vara fördelat så att fraktionerna går från ca 10 % på finse-
diment till ca 30 % på fraktionen 8-16 mm. Det skulle då ge en botten där vattengenomström-
ningen är god och ges möjlighet att transportera ner fint organiskt material till den lilla muss-
lan. Om finsediment blir för hög i förhållande till de andra fraktionerna kommer den lilla 
musslan att så småningom hamna i situationen där den i princip sitter och andas i en påse. 
Möjligtvis är gränsen 25 % för andelen finsediment i ett prov något hög. Den kan sänkas till 
20 % eller möjligtvis ännu lägre. Den lilla musslan behöver ett bottensubstrat där den kan 
gräva ned sig och sitta skyddad, samtidigt ska bottnen genomströmmas av vatten. 
 
Varför finns det då inte små musslor på de lokaler där förhållandena är liknande de på loka-
lerna 14 och 15? Tyvärr är bottensubstratets sammansättning inte det enda problemet. Föränd-
ringar i vattendragets karaktär, skuggning, övergödning, försurning, vattenreglering o.s.v. är 
faktorer som inte bara påverkar musslorna utan även värdfisken. För att det parasitiska stadiet 
i musslans livscykel ska fungera krävs ett livskraftigt bestånd av öring och/eller lax [2, 3]. Spe-
ciellt ung s.k. 0+ öring och/eller lax. I många vattendrag är fiskbestånden påverkade. Det kan 
vara i form av t.ex. vandringshinder eller igenslamning av lekbottnar som då missgynnat fis-
kens fortplantning. Enligt data från fiskeriverket som tagits fram inom ramen för svensk mil-
jöövervakning, gav på lokal 16 i Bräkneån elfiskeinventeringen följande resultat 1994, 0,4 ör-
ing per 100 m² och 1995 ingen öring. Det kan vara en förklaring till att det inte hittats mindre 
mussla på den lokalen. En nyligen utförd studie visar även på att den inplanterade signalkräf-
tan kan, om bestånden är täta, utöva ett predatortryck på juvenil mussla <20 mm [6]. Det är 
alltså många hot och någon generell bild går inte att ge. 
 
På flera håll har det anlagts nya lekbottnar för öring. Detta har bland annat gjorts i vattendrag 
i Arvika kommun med lyckat resultat [19]. Bottnarna lades ut på typiska 0+ lokaler för öring. 
Det grus som lades ut var i storleksordningen 15-50 mm. Stora mängder grus lades ut som av 
strömmarna spreds ut och fördelade sig naturligt. I lugnvattnet vid kanterna och bakom större 
stenar/block, där öringarna normalt har sina ståndsplatser avsattes det finare materialet. Det 
var i dessa bakvatten, som bak en sten kan bilda formen av en ostbit, som det senare hittades 
småmusslor ner mot 8-9 mm. Anledningen till att det hittades småmusslor just bak stenar är 
troligtvis att de glochidieinfekterade öringarna har sina ståndsplatser just här. När den lilla 
musslan är färdigutvecklad släpper den från sin värdfisk och hamnar på en botten där den kan 
gräva ner sig och sitta skyddad [19]. 
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5.2. Sedimentprovtagning och analys 
När provlokalen undersöktes med vattenkikare för att hitta lämplig botten, letades först och 
främst efter sammanhängande grus/sandbank som kunde tänkas vara bra lekbotten för öring. 
När sådan botten inte kunde hittas togs istället så kallade ”enstaka spots” proven togs då på 
ställen där gruset ansågs ligga någorlunda stabilt under en följd av år som t.ex. mellan eller 
bakom större stenar. På några lokaler gick det inte att trycka ned Mulvhämtaren så långt på 
grund av underliggande sten. Det fick till följd att antalet prov på lokalerna blev olika många 
då det på vissa lokaler togs få djupa prov (ca 10 cm), medan det på andra togs flera grunda. 
Att inte kunna vara konsekvent vid provtagningen dels med antal spots och dels med djupet 
på provet är naturligtvis inte bra, men det är samtidigt svårt att komma förbi det. 
 
I början av provtagningen fanns ambitionen att noggrant beskriva varje sedimentpropp i ett 
provtagningsprotokoll, detta tog dock mycket tid. Det kan dock vara bra med en kortare be-
skrivning av sedimentpropparna i stort på en lokal t ex att det var en kraftig igenslamning de 
översta fem cm i flertalet prov eller liknande. Andra iakttagelser kan också vara av värde t.ex. 
att det ligger en tunn grusbotten på fast lera. Grusbottnen kan var en utmärkt settlingbotten 
men den kan flytta sig vid första högflöde och kan därför inte anses vara en stabil uppväxtmil-
jö. Eftersom proven från en lokal blandas i ett sammelprov bör antalet proppar dokumenteras 
och om möjligt fotograferas. Likaså kan det vara bra att dokumentera djup och fördelningen 
mellan prov tagna i grusbank alt spots i strömlä.  
 
Tidpunkten för provtagning kan diskuteras. I denna studie valdes att ta proverna, sen vår/tidig 
sommar, då vattendjupet inte är så högt. Vattendjupet vid provtagningstillfället låg på de olika 
lokalerna mellan 0,3 – 0,7 m. En tanke med detta var att inte allt för mycket organiskt materi-
al från sommarlågflödet skulle ansamlas innan provtagningen. Lämpligheten av detta kan vara 
diskutabel, då stor ansamling av organiskt material kan vara småmusslornas flaskhals. Mycket 
organiskt material kräver syre för att brytas ned och ger i sin tur mer eller mindre syrefria 
bottnar. För lite kan vara begränsande för den lilla musslan som då kan drabbas av svält. Teo-
rin bakom denna studie bygger dock på att det är det minerogena finsedimentet som orsakar 
problemet med vattengenomströmningen. 
 
Analysen av sedimentproven utfördes på Institutionen för Teknik, Högskolan Kristianstad. 
Hanteringen på labbet gick bra, det enda som kunde upplevas som besvärligt var att få en del 
prov torra på grund av att de var stora. Även om de största sammelproven delades upp i två 
mindre tog det lång tid för dem att torka. En låg vid skål är att föredra men kanske det allra 
bästa vore att inte ta för många sedimentproppar i varje sammelprov. Vid siktningen användes 
endast såll med storlekarna 16, 8, 4, 2 och 1 mm. Det kan dock vara intressant att även se an-
delarna av de andra fraktionerna. Detta för att t.ex. kunna jämföra andelarna av de olika frak-
tionerna vid olika strömförhållande och för olika musselarter med eller utan fungerande re-
produktion. Detta för att få ett underlag vid eventuella restaureringsåtgärder i vattendraget. 
Fraktionen > 16 mm är viktig för att stabilisera bottensedimentet i vattendraget. Det framkom 
dock vid siktningen att halten av fraktionen >16 mm var väldigt varierande. I denna studie 
valdes det därför att inte ta med den i resultatet. Resultaten blir jämnare och det kan vid fram-
tida studier vara lättare att jämföra resultaten från olika vattendrag om fraktionen >16 mm inte 
tas med. Efter siktningen skedde ingen sköljning av sållen för att få ned allt fint material som 
satt sig på kanterna, istället borstades sållarna noga med mjuk stålborste. 
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Det togs även ut delprov från hela provet innan torkning för att undersöka organisk halt. Detta 
för att se om det var någon skillnad mellan de båda provtagningstillfällena, och i så fall hur 
stor. Resultaten från den undersökningen visar på lokalerna 1-13 att det låg mellan 6-15 g/kg 
(se Bilaga 6). På lokalerna 14-18 låg det mellan 10-40 g/kg. Standardavvikelsen var betydligt 
större på hela provet än i finsedimentet. Undersökningen av den organiska halten på hela pro-
vet gav ett betydligt ojämnare resultat än i finsedimentet. Det valdes därför att endast visa re-
sultatet från analysen av finsedimentet i denna studie. Det kan vid framtida studier bli lättare 
att jämföra resultat om analysen av organiskt halt enbart tas på finsedimentet.  

5.3. Mulvhämtaren 
Det för studien nytillverkade instrumentet, Mulvhämtaren, (Foto se Bilaga 3), visade sig fungera 
bättre än tidigare använda instrument. I första hand var själva hanteringen av det nyutvecklade 
instrumentet överlägset jämfört med den av Geist utvecklade metoden (rörmetoden se 3.2.1). Be-
tydligt mindre vatten kom i själva bottenprovet. Kontroll, styrning och stabilitet vid provtag-
ningen var betydligt bättre än vid Geist’s metod. Dock är tekniken vid handhavandet viktig 
föra att inte påverka resultatet avseende andelen finsediment och organisk halt. Eftersom 
provtagningen sker i strömmande vatten och försvårar provtagningssituationen, är det svårt att 
stabilisera den typ av rör som används vid Geist’s metod. Genom Mulvhämtarens handtag och 
nedre utformning (plaströret) underlättas provtagningen. Detta medför i sin tur säkrare prov-
resultat och förbättrad metodisk kvalitet. Mulvhämtaren kan vara ett lämpligt instrument att 
använda i framtida studier som kräver motsvarande provtagning av bottensediment.  

5.4. Slutsatser 
De resultat som framkommit i denna studie visar att metoden som använts och vidareutveck-
lats kan vara ett verktyg för att kontrollera ett av problemen med flodpärmusslans föryngring. 
Sedimentprovtagningen är enkel att utföra och har minimal påverkan på vattendraget. På 
grund av att fraktionen >16 mm varierade så kraftigt på de olika lokalerna valdes att inte ta 
med den i resultatet. Detta gav ett jämnare resultat och kan vid fortsatt provtagning enligt 
denna metod så småningom ge ett underlag som är lättare att jämföra. Från analysen av den 
organiska halten presenteras enbart resultatet som togs på finsedimentet (kornfraktionen 
<1 mm). Det är denna del som är mest intressant, för mycket sätter igen bottnen, för lite gör 
att musslan svälter. 
 
Bland de fem lokaler där halten av finsediment är lägre än 25 % återfinns den lokal som på 
senare tid haft en fungerande föryngring. I analysen av provet från denna lokal (nr 14, Tabell 4 
och 6) framkom att halten av finsediment låg på 18 % och medelvärdet på den organiska halten 
var 22 g/kg med en standardavvikelse på 7 g/kg. Resultaten från denna studie pekar åt samma 
håll som tidigare utförda studier. Möjligtvis är den satta gränsen på 25 % för andelen finsedi-
ment i ett sedimentprov något hög. Fler undersökningar på lokaler med fungerande föryngring 
behövs för att kunna ge svar. 
 
Det för studien nytillverkade provtagningsinstrumentet, Mulvhämtaren, fungerade bättre än 
tidigare använt instrument och kan vara ett lämpligt instrument att använda i framtida studier 
vid provtagning av bottensediment.  
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Bilagor 
1. Länsstyrelsen i Skåne län 

Förslag till utvecklings- utvärderingsprojekt inom  
regional miljöövervakning 

TYP AV PROJEKT (KAN VARA > 1 TYP):  

Metodutveckling/framtagande av u-typ X 
Kvalitetskontroll/kvalitetssäkring  
Programutvärdering  

PROJEKTETS NAMN: 

Test av metodik för undersökning av 
”Lämpliga föryngringsbottnar för stormuss-
lor i vattendrag” Engångsundersökning/inventering  

Miljödatautvärdering  
Publikation (äv. webb, CD-ROM etc)  

AKTUELLT INSATSOMRÅDE:  

Natura 2000 
Vattendirektivet 

Annan, nämligen:  
  

SYFTE: 

Att testa och utveckla befintlig metodik för att undersöka lämpliga delar av åbottnar för för-
yngringspotentialen hos flodpärlmusslan Margaritifera margaritifera. Detta sker genom att rela-
tera förekomst av unga musslor till bottensubstratets sammansättning m. avs. på organisk halt 
och partikelstorlek. 
SAMMANFATTANDE BESKRIVNING:  

Metodiken som kommer att testas är framtagen av Jürgen Geist (Tyskland) och finns beskriven 
i ”Ecological studies on the effects of fine sediment illuviation in the interstices of Northern 
Bavarian freshwater pearl mussel brooks” (Stencil).  

Inom detta projekt skall som ett första steg metodiken testas och en undersökningstyp tas fram för att 
kunna studera musselbiotoper utifrån dess lämplighet som föryngringsbotten. Detta kan så småningom 
bli en utgångspunkt för att bedöma förekomsten av lämpliga föryngringsbottnar i musselförande vatten-
drag samt för att följa förändringen av musselbottnarnas substrat och partikelsammansättning med tiden. 
Samarbete kommer att ske med Länsstyrelserna i Jönköpings och Västernorrlands län för att få med alla 
typer av bottnar i vattendrag från sådana som helt saknar föryngringsstadier i form av småmusslor till 
sådana vattendrag som har väl fungerande föryngring och en god tillgång på småmusslor.    
UTFÖRARE (OM KLART):  
Projektledare: Länsstyrelsen i Skåne län 

I samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Väs-
ternorrlands län. 

KONTAKTPERSON: 
Marie Eriksson  
(040-25 26 03) 
Lars Collvin, Lst-M 
(040-25 25 96) 

Jakob Bergengren, Lst-F 

(036-39 50 66) 

Oskar Norrgrann, Lst-Y 
(0611-34 92 38) 

PROJEKTET SKALL UTFÖRAS UNDER TIDEN:  2003-05-15 TOM 2004-03-31 
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2. Ekologgruppen Landskrona.            Landskrona 2003-04-08 

Avseende provtagning för bedömning av bottensubstratets lämplighet för 
föryngring av flodpärlmussa. 
 
Enligt tidigare diskussioner med länsstyrelsen i Skåne, WWF m fl skall vi inom Projekt 
Vramsån i Kristianstads vattenrike i samarbete med Miljöövervakningen på Länsstyrelsen i 
Skåne utarbeta en provtagnings- och analysmetod för flodpärlmusselbottnars geologiska / fy-
siska förutsättningar för musselreproduktion.Vi skall bl a provta bottnarna och analysera sedi 
mentet på de lokaler där vi planerat anlägga nya musselbottnar/lekbottnar för öring. Arbetet 
med att utarbeta metoden kommer att ske i samarbete med en examensarbetare från Kristian-
stads högskola, Mikael Ulvholt.  
 
Projektet Vramsån i Kristianstads vattenrike bekostar arbetet inom Vramsån. Miljöövervak-
ningen på Länsstyrelsen i Skåne kommer att bidra med medel för att provta Guvarpsbäck-
en/Klingstorpsbäcken i Rönneåns vattensystem och Brönnestadsån i Helgeåns vattensystem. I 
alla dessa vatten saknas musslor < 50 mm, vilket gör att bestånden saknar föryngring och 
klassas som utdöende. Som jämförelse skall Sillestorpsån i Blekinge provtas, här finns enligt 
uppgift från länsstyrelsen även småmusslor. Här är det än så länge oklart om länsstyrelsen 
hjälper till med någon finansiering. 
 
Enligt tidigare diskussioner inom det tänkta LIFE-projektet med WWF som huvudman skulle 
metoden utarbetas för att möjliggöra en enkel och billig provtagning som kan fungera som en 
del av underlaget för att utreda orsaken till flodpärlmusslans uteblivna reproduktion i ett vat-
tendrag. Provtagningsmetodiken kan även bli ett hjälpmedel vid bedömning av möjligheterna 
till och metoden för att hjälpa ett utdöende bestånd av flodpärlmussla genom restaurering av 
vattendraget, samt ett redskap för miljöövervakningen att bedöma kvaliteten av bottnar och 
följa strukturella förändringar av dessa.  
 
Provtagningsmetodiken vi tänkt oss bygger på ett arbete av Jűrgen Geist, Technische Univer-
sitaet Muenchen, medan analys av sedimenten är en kraftig förenkling av hans metod. Vår 
tanke är att ta upp sedimentproppar med hjälp av ett ca 60 – 70 mm tjockt genomskinligt 
plaströr. Prover tas om möjligt till ett djup av 10 cm. För att inte tappa material när proppen 
lyfts upp försluts rörets överdel med en gummipropp, och proppen hålls på plats med en mur-
slev under röret när den lyfts upp. På varje lokal tas 10 – 20  prover i en till två transekter, och 
läggs som ett sammelprov för analys. En kommentar av bottenstrukturen baserad okulär be-
siktning av den ostörda kärnan bör skrivas på fältprotokollet.  
Proverna analyseras sedan med avseende på fraktionerna < 1 mm och > 1 mm genom såll-
ning, samt organisk halt som glödförlust vid 550º C. 
 
Vår förhoppning är att alla musselintresserade som haft tankar på hur sedimentets beskaffen-
het påverkar föryngringen tittar på detta, och snarast kommer med synpunkter. Mikael Ulv-
holt arbetar nu i vår med detta, och ändringar av metoden är lättast att göra innan vi tagit pro-
verna. Samtidigt hoppas vi såklart att så många som möjligt sticker ut i fält sen och tar prover, 
både där föryngringen fungerar och där den är utslagen (om man tror att igensedimentering 
kan vara orsaken) så att vi får ett stort jämförelsematerial inom landet. 
 
Med vänlig hälsning 
Håkan Björklund 
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3. Foto på Mulvhämtaren 
 

 
 

 

Spaden 

2 av hålen 

n 
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Sedimenthämtarens övre del i öppet 
läge. 
Sedimenthämtarens nedre del i stängt läge.  

 

Sedimenthämtarens övre del i stängt 
läge. 
Mulvhämtare
 
Sedimenthämtarens nedre del i öppet läge. 
 

Öppet 
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4. Diagram över de procentuella fördelningarna på de olika fraktionerna från 
de lokaler som har de lägsta halterna av finsediment. 

 

Procentuella fördelningen, alla fraktioner
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Digram över de lokaler som har de lägsta halterna av fraktionerna <1 mm 
 

Procentuella fördelningen, fraktioner <16 mm
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Diagram över de lokaler som har de lägsta halterna av fraktionerna <1 mm 
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5.  Tabell och diagram över andelen finsediment på alla fraktionerna. 
Den procentuella fördelningen mellan de olika fraktionerna på hela provet 

    Siktfördelning  (%) 

Lokal     
<1 

(mm) 
1 – 2 
(mm) 

2 – 4 
(mm) 

4 – 8 
(mm) 

8 – 16 
(mm) 

16 – 65 
(mm) 

1 Lilla Årröd nedre 41,4 15,7 11,7 10,9 15,3 4,9 
2 Lilla Årröd övre 31,5 12,2 14,1 16,1 15,2 10,8 
3 Forshult övre dämmet 27,2 9,8 8,8 11,7 8,1 34,4 
4 Forshult nedre dämmet 20,3 11,5 14,9 19,1 19,5 14,6 
5 Forshult spridda prov 18,8 8,0 8,0 10,2 16,3 38,5 
6 Duckarp   40,9 20,1 14,8 12,9 6,2 4,9 
7 Ekevång   30,2 26,4 21,6 16,2 5,3 0,1 
8 Klingstorpabäcken övre 42,9 12,4 10,5 10,0 17,5 6,7 
9 Klingstorpabäcken nedre 12,6 7,1 8,1 12,9 29,9 29,4 

10 Hovdala övre 22,2 8,4 8,0 9,2 19,6 32,5 
11 Hovdala mellersta 41,2 17,4 12,9 12,2 8,8 7,7 
12 Hovdala nedre (sand) ( 83,7 12,1 3,2 0,4 0,0 0,0 ) 
13 Björkeberga   26,8 5,9 6,7 10,4 15,6 34,5 
14 Hjälmsafallen västra 12,2 12,2 12,9 13,5 18,3 30,6 
15 Hjälmsafallen östra 9,8 16,9 15,2 11,8 20,4 25,9 
16 Örseryd kvarnen S. Bron 11,4 13,0 20,1 21,5 19,2 14,7 
17 Hålabäck     41,7 35,2 7,4 4,6 3,2 7,3 
18 Hultalycke   21,2 17,8 20,4 10,5 6,0 24,0 
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Andelen finsediment varierar mellan 11-42 %, då är lokal 12 inte medräknad eftersom den 
togs på en sandbank. De lokaler som uppvisar värde under 25 % är 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16 och 
18.  

25 % 

Diagram över procentuella fördelningen mellan alla fraktioner. 
Åtta lokaler vars innehåll av fraktionen <1 mm är under 25%.  
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6. Diagram över den organiska halten på hela provet för lokal 1-18. 
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Medelvärde av den organiska halten ± standardavvikelsen, på hela provet. 
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